
”Pro mě je učení o objevování. O objevování toho, 
co člověk ještě neví, ale také o objevování sebe 
sama. Vnímám, že profese učitele je nesmírně 
důležitá. Každé dítě na věci nahlíží jinak, 
potřebuje svůj prostor a učitel v roli průvodce 
mu jej dává. V tomhle okamžiku dělám práci 
svých snů a jsem spokojená.“
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Ondřej Zapletal
pověřený ředitel Nadace Depositum Bonum  
a ředitel Nadace České spořitelny

Rok 2017 byl pro Nadaci Depositum Bonum 
z hlediska organizačního uspořádání rokem 
mnoha změn, jejichž cílem je maximalizovat 
synergie mezi dvěma nadacemi při České 
spořitelně – Nadací České spořitelny 
a sesterskou Nadací Depositum Bonum. 
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Vážení přátelé,

vnímáme Česko jako zemi s obrovským potenciálem lidským, 
občanským, vzdělanostním, ekonomickým i technologickým, 
který ale není dosud naplněn. Velké rezervy pozorujeme v systé-
mu i praxi vzdělávání a podnikání, v oblastech které považujeme 
za zásadní pro dosažení nutné transformace. S koncem roku 
2017 jsme proto dokončili práci na propojování našich dvou na-
dací, tak aby naše úsilí na poli podpory lidí čelících znevýhodnění 
a na poli rozvoje vzdělávání šlo ruku v ruce a vzájemně se dopl-
ňovalo. Ze dvou samostatných lodí stavíme katamarán – jednu 
loď se dvěma plováky, kterou obsluhuje jedna posádka a která 
do roku 2018 vyplula pod společnou vlajkou Nadace České spo-
řitelny. V praxi to znamená, že Nadace Depositum Bonum svěřila 
své prostředky mířené na rozvoj vzdělávání v Česku do zvláštních 
přidružených fondů Nadace České spořitelny, která z nich bude 
nadále rozvíjet vzdělávací program, který bude usilovat o pod-
statné a udržitelné systémové zlepšení českého školství. 

Stejně výrazným krokem, bylo vytvořit ze dvou dlouhodobých 
programů, které nadace založila a provozovala - Elixíru do škol 
a Učitele naživo - samostatné organizace. Stalo se tak na samý 
závěr roku 2017. Navýšili jsme jejich financování a zároveň věří-
me, že se jim díky samostatnému vedení a autonomii, bude lépe 
dařit získávat externí finanční i nefinanční partnery. 

Díky Elixíru do škol velmi aktivně funguje už pátým rokem dva-
advacet regionálních center pro učitele fyziky a jejich návštěvní-
ky. Stále více kantorů se tak chodí nad rámec svých pracovních 
povinností poradit s kolegy, sdílet inspiraci i energii.
Učitel naživo pokračoval druhým rokem ve výcviku učitelů, který 
má ambici přispět k tomu, aby se v přípravě budoucích učitelů 
v Česku výrazně posílila rovina reflektované praxe, tandemové 
výuky a rozvoje osobnosti pedagoga. 
Třetím klíčovým programem, který podporujeme, je Hejného 
metoda výuky matematiky, která si získává rostoucí popularitu 
na českých školách. 

Nejdůležitější je dívat se na to, jaké změny se odehrávají u dětí. 
České děti chodí ve srovnání s ostatními zeměmi OECD nejméně 
rády do školy. Usilujeme o podporu a rozvoj takových aktivit, kte-
ré vedou k tomu, aby se děti a studenti vzdělávali naplno, zdravě 
a s radostí a aby v nich české školy rozvíjely kritické myšlení, 
kreativitu, schopnost spolupráce a další kompetence pro život 
v 21. století. 

Dámy a pánové, děkujeme za spolupráci všem našim partnerům 
a spolupracovníkům, za váš zájem a podporu a těšíme se na 
spolupráci v roce 2018.

 Úvodní slovo
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 Mise Nadace
 Depositum Bonum

Hlavním cílem nadace je vytvářet prostor 
pro rozvoj a rozšiřování systémových 
inovací ve vzdělávání, které vedou ke zdravé 
společnosti, ve které může každý rozvíjet 
svůj potenciál, najít své místo a prožít 
spokojený život.
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Nadace úzce spolupracuje se sesterskou Nadací České spořitelny, 
s Nadací Erste a s aktivitami sociálního bankovnictví České spořitelny 
a Erste Group Bank. Správní rada přistoupila k doplnění statutu k 14. 2. 
2017 kvůli většímu využití vzájemných synergií obou nadací. Tato 
spolupráce v lednu 2018 vyústila ve vzájemné propojení nadací České 
spořitelny. Nadace Depositum Bonum od počátku roku 2018 deleguje 
rozdělování nadačních příspěvků v oblasti vzdělávání z výnosů svého 
nadačního jmění do vzdělávacího programu Nadace České spořitelny.



 6

 Cíle Nadace
 Depositum Bonum

Podporovat systémové inovace ve vzdělávání

Posílit prestiž učitelů 
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Správní rada nadace

Ondřej Pohanka – předseda
Anna Dvořáková – místopředsedkyně
Monika Hovorková – členka
Ondřej Liška – člen
Petr Vítek – člen

Dozorčí rada nadace

Tomáš Salomon – předseda
Wolfgang Schopf – člen
Jack Stack – člen
Maximilian Hardegg – člen
Boris Marte – člen

Ředitel 

Od 1. 3. 2017 Ondřej Zapletal,  
Václav Kubata do 28. 2. 2017

V průběhu roku 2017 došlo k následujícím změnám v obchodním 
rejstříku: 

V lednu a únoru 2017 fungovala správní rada ve složení: 

Tomáš Salomon, předseda, Klára Gajdušková, místopředsedkyně a členové 
Wolfgang Schopf, Daniel Heler, Milan Hašek, Franz Karl Prüller a Michael Mauritz. 
Od března 2017 fungovala správní rada ve složení: Klára Gajdušková, předsedkyně, 
Anna Dvořáková, místopředsedkyně a členové Ondřej Pohanka, Ondřej Liška a Petr 
Vítek. Od 1. 7. 2018 je novým předsedou Ondřej Pohanka a novou členkou je od září 
Monika Hovorková.

Do února 2017 fungovala dozorčí rada ve složení:

Maximilian Hardegg, Anna Glasová a Jack Stack.

Nadace nemá žádnou pobočku v zahraničí.

Po rozvahovém dni nenastaly v nadaci žádné události významné pro naplnění účelu 
výroční zprávy. V následujícím účetním období předpokládá nadace pokračovat 
v činnosti v souladu se statutem.

 Orgány Nadace k 31. 12. 2017
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elixirdoskol.cz

 Elixír do škol
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Principem programu, který běží od roku 2013,  je propojit to nejlepší 
z tradičního školství s tím nejlepším z moderních výukových metod 
a poznatků z vědy a přinést to do základních škol a víceletých 
gymnázií. Ambicí projektu je podpořit kvalitní a motivované učitele 
a umožnit jim sdílet zkušenost a spolupracovat prostřednictvím tzv. 
regionálních center. Centra jsou vedena zkušenými učiteli, kteří se 
společně se svými kolegy chtějí dále profesně rozvíjet. Ve všech 
regionálních centrech se konají jednou měsíčně setkání, která jsou 
otevřená zdarma všem učitelům fyziky.
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 Regionální centra
Po celém Česku funguje 22 regionálních center, 
to nejnovější vzniklo v září 2017 v Uherském 
Hradišti. 

Dále fungují v těchto městech: 

Brno, Frýdek-Místek, Hradec Králové, Sokolov, 
Chrudim, Kroměříž, Letohrad, Nymburk, Olo-
mouc, Plzeň, Polička, Příbram, Liberec, Praha 
(2), Teplice, Turnov, Humpolec, Jihlava, Ostrava, 
České Budějovice.

Každý měsíc se v regionálních centrech schází 
zhruba 300 učitelů po celé České republice. 
Většina z nich se do center opakovaně vrací. 

Celkově se za 5 let fungování Elixíru do škol zú-
častnilo alespoň jednoho setkání více než 2700 
učitelů a z toho více než 68 % opakovaně.

Aktuální termíny jednotlivých regionálních se-
tkání naleznete na  
elixirdoskol.cz/regionalni-centra
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Přestože jsou regionální centra dostupná v každém kraji České 
republiky, některá místa mají zhoršenou dopravní dostupnost. 
Právě pro aktivní učitele z těchto míst vznikla na přelomu roku 
2015 a 2016 létající centra. V případě zájmu o setkávání vyjede 
lektor z regionálního centra do jiného města, kde pomocí místního 
organizátora uskuteční další setkání pro učitele.

Pravidelně probíhala létající centra:

v Bruntále (1× měsíčně), 
ve Znojmě a Žďáru nad Sázavou (6× za rok), 
Břeclavi (6× za rok), 
Strakonicích (2× ročně), 
Táboře (2× ročně), 
Otrokovicích (6x ročně) 
a Mělníku (8× - 10× za rok).

Některá centra se postupně ukotvují a přemě-
ňují v regionální centra, jak se stalo například 
v Uherském Hradišti.

Další létající centra, s nepravidelnou periodi-
citou probíhala v Jeseníku, Mladé Boleslavi, 
Neratovicích, Opavě, či Třebíči.

Aktuální termíny setkání naleznete na webo-
vých stránkách jednotlivých regionálních cen-
ter, která létající centra zajišťují.
elixirdoskol.cz/regionalni-centra

 Létající centra
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 Konference
 Elixír do škol 2017
 4. ročník
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Od 12. do 14. května 2017 se uskutečnil již čtvrtý ročník konference 
Elixír do škol v Hradci Králové. Konferenci dominovaly 4 odborné 
přednášky s přesahem do praktického života, přednášel například 
Jindřich Böhm o fyzice v potápění, zajímavým tématem potěšil publikum 
Petr Zacharov při přednášce o oblacích a účastnici si nenechali ujít ani 
přednášku o nanotechnologiích ve fotovoltaice Antonína Fejfara. Na závěr 
konference pak účastníky pobavil Jaroslav Reichl s magickou fyzikou. 
Během třídenního maratonu se uskutečnilo také 40 interaktivních dílen, 
kde si účastníci zkoušeli nejrůznější pokusy a hádanky a především se 
pobavili o jejich praktickém využití ve výuce.

Partnery konference v roce 2017 byly: Projekt Heuréka MFF UK, Jednota 
školských matematiků a fyziků. Záštitu nad konferencí převzalo MŠMT.
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ucitelnazivo.cz

 Učitel naživo
Je unikátní výcvik pro budoucí učitele. 
Věříme, že dobrý kantor může proměnit 
životy dětí k lepšímu. Může jim pomoci najít 
vlastní hodnotu a uplatnění ve světě. Takový 
učitel svou práci hluboce reflektuje, staví na 
vzájemné důvěře a vede děti ke spolupráci 
a odpovědnosti. Takové učitele tu chceme mít.
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Inspirovali jsme se tím nejlepším z českého i světového vzdělávání a s týmem expertů 
jsme sestavili 770 hodinový výcvik orientovaný na rozvoji osobnosti, kvalitních vztazích, 
roli učitele jako průvodce a na dlouhodobé praxi ve školách.

V pilotním ročníku prošlo výcvikem 15 studentů, z nichž většina nyní učí. Od září 2017 
jsme spustili druhý ročník výcviku s 28 studenty. Díky spolupráci s Vysokou školou me-
zinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. je výcvik nabízen v akreditované podobě. 
Skrze spolupráci s dalšími univerzitami a partnery chceme postupně dosáhnout změny 
v přípravě učitelů v širším měřítku.

V rámci pilotního programu jsme ověřili, že klíčem k přípravě dobrých učitelů je komu-
nita, kde studenti na vlastní kůži zažívají to, co se učí. Vedeme je proto tak, jak chceme, 
aby oni vedli děti. Co zažili, přenášejí do škol a v klubu absolventů, který navštěvuje 
většina účastníků pilotního ročníku, se mohou dále rozvíjet.
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 Dnešní svět
 a Eurorebus

Je unikátní výcvik pro budoucí učitele. 
Věříme, že dobrý kantor může proměnit 
životy dětí k lepšímu. Může jim pomoci najít 
vlastní hodnotu a uplatnění ve světě. Takový 
učitel svou práci hluboce reflektuje, staví na 
vzájemné důvěře a vede děti ke spolupráci 
a odpovědnosti. Takové učitele tu chceme mít.

dnesni-svet.cz a eurorebus.cz
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Dnešní svět a Eurorebus je komplexní vzdělávací pro-
gram pro základní a střední školy, který dlouhodobě 
využívá více než 2000 partnerských škol. Metodicko-
-didaktická část Dnešní svět je zaměřená na podporu 
a rozvoj pedagogů prostřednictvím uplatňování me-
todických koncepcí s důrazem na mezioborové vazby, 
souvislosti, využívajících např. modely konstruktivistické 
didaktiky, a to v oblasti přírodovědných a společensko-
vědních oborů.

Pedagogům je určený koncepčně ujednocený systém 
výstupů – akreditované semináře, metodický časopis na 
tištěné a digitální bázi, workshopy a další. Pro žáky jsou 
určené zejména návazné akreditované průřezové učební 
materiály v tištěné a rozšířené digitální podobě.

Program realizuje obecně prospěšná společnost Terra-
-klub s podporou Nadace Depositum Bonum v odborné 
spolupráci s předními univerzitními pracovišti a s peda-
gogy středních a základních škol.
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h-mat.cz

 Hejného metoda
Společnost H-mat, o.p.s. organizuje 
a prostřednictvím certifikovaných lektorů 
realizuje semináře, konference a vícedenní 
prázdninové školy pro učitele, kteří chtějí začít 
učit Hejného metodou nebo prohloubit svoje 
znalosti o vyučování matematiky vycházejícím 
z genetického konstruktivismu.
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Vzhledem k dynamicky rostoucímu zájmu učitelů o Hejného 
metodu zajišťuje H-mat o.p.s. výchovu a následné školení dalších 
lektorů. Dále vydává učebnice, metodické příručky a vyrábí 
didaktické pomůcky specifické pro výuku Hejného metodou a nově 
poskytuje spolu s partnery i elektronickou podporu učitelům 
a podílí se na vývoji edukativní hry Matemág.  
Více na www.h-mat.cz

V současné době se i díky podpoře nadace učí matematika 
Hejného metodou na každé páté základní škole.
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O Hejného metodě

Hejného metoda je vyvíjena od 40. let 20. století, kdy Vít Hejný začal 
zkoumat, proč děti, které bez problémů řeší úlohy z učebnic, selhávají 
při řešení úloh nestandardních. Přitom k jejich řešení nepotřebovaly 
jiné znalosti. Spolu se svým synem Milanem Hejným po desítkách let 
zkoumání a ověřování poznatků vyvinuli metodu, která je zaměřená na 
budování mentálních schémat namísto formálních znalostí vzorečků. 
Metoda se opírá o propracovaná didaktická prostředí a učitele, který 
v ní má roli průvodce a moderátora diskuzí dětí o řešení úloh.

V metodě jsou důležitější výchovné cíle než cíle poznatkové, protože 
kvalitu společnosti více určují hodnoty mravní než hodnoty znalostí. 
Více na www.h-mat.cz/hejneho-metoda.
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 22

 Heuréka
Nezávislá vzdělávací iniciativa Heuréka, 
kterou nadace podpořila i v roce 2017, 
se zaměřuje na atraktivní výuku fyziky. 
Heuréka sdružuje učitele a přátele fyziky, 
jejichž cílem je změnit charakter výuky 
fyziky tak, aby byla přitažlivější, přiměla 
žáky k aktivnímu přemýšlení a vedla je 
k lepšímu porozumění světu kolem nás.
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Základním stavebním kamenem vzdělávacích aktivit Heuréky je 
cyklus 10 víkendových seminářů v průběhu dvou let. Semináře na-
bízejí učitelům unikátní příležitost projít si celé fyzikální kurikulum 
základní školy a vyzkoušet si jeho výuku dle principů Heuréky. Se-
mináře probíhají formou aktivní výuky a cílí na profesní i osobnost-
ní rozvoj učitelů. Ubytování na seminářích je bez větších nároků na 
komfort (ve třídách ve škole ve vlastních spacácích). 

Celý akreditovaný systém seminářů je pro učitele zdarma. 
V září 2017 byl ve své polovině devátý běh a otevřel se desátý běh 
dvouletého kurzu pro nové zájemce. V každém kurzu je zhruba 
25–30 účastníků.
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 Jednota českých
 matematiků a fyziků
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Jednota českých matematiků a fyziků je profesní společnost, 
sdružující vědce, pedagogy i laické příznivce matematiky 
a fyziky. Její počátky sahají do roku 1862. Jednota si klade za cíl 
podporovat rozvoj matematiky a fyziky nad rámec akademických 
a průmyslových institucí a to zejména popularizací, péčí o talenty 
a vydáváním odborných stanovisek.
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 Nadace
 Depositum Bonum
 akreditovaná jako
 vzdělávací instituce
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Nadace Depositum Bonum zažádala v r. 2015 o akreditace u MŠMT, aby se 
mohla v rámci své činnosti zapojit do vzdělávacích programů pořádaných 
v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), 
poskytnout tak učitelům i certifikát, že se zúčastňují v rámci činnosti 
regionálních center NDB dalšího vzdělávání, akreditovaného u MŠMT.

V rámci dvou akreditačních řízení se nadaci 
podařilo získat:

1)  akreditaci Nadace Depositum Bonum jako vzdělávací insti-
tuce (udělena akreditace k provádění vzdělávacích progra-
mů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb.  
O pedagogických pracovnících a o změně některých záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů), platnost do 23. 4. 2021

2)  akreditace celkem 11 vzdělávacích programů v rámci DVPP 
má platnost do 23. 4. 2018 nebo do 19. 10. 2018)

Všechny vzdělávací programy jsou určeny pro učitele 
2. stupně základních škol, učitele gymnázií a učitele SOŠ 
a SOU, týkají se předmětu fyziky, jedná se o cyklus přednášek 
s různou hodinovou dotací (15 nebo 36 hodin).

Názvy vzdělávacích programů

Aktivizující výuka fyziky (6 programů):
• Příprava a provedení demonstračních experimentů
• Problémové a motivační experimenty
• Výroba fyzikálních a technických hraček
• Fyzikální a technické volnočasové aktivity
• Žákovská badatelská činnost
• Žákovská měření a laboratorní práce

Heuristická výuka fyziky prakticky I.–V. (5 programů)
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 Poděkování
Nadace Depositum Bonum srdečně děkuje za podporu svému zakladateli 
České spořitelně a firmě AUDIT SERVIS, spol. s r.o. Nadační projekt Učitele 
naživo podpořila nefinančně Duhovka Group v podobě prostor pro realizaci 
výcviku a expertních kapacit.

Za poskytnuté dary velice děkujeme a děkujeme všem našim příznivcům 
a podporovatelům.

Správní rada Nadace Depositum Bonum na svém zasedání dne 11.–12. 6. 2018 
rozhodla o použití zisku roku 2017. Výnosy z nadačního jmění budou použity na 
financování projektů v oblasti vzdělávání v rámci vzdělávacího programu Nadace 
České spořitelny.
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 Finanční zpráva
 za rok 2017
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 Finanční zpráva za rok 2017

VÝNOSY

Tržby z prodeje služeb 283 158,00

Úroky z účtů, provozní výnosy, dary apod. 741 854,65

Výnosy z cenných papírů 39 797 724,13

Prodej cenných papírů 660 590 350,08

Celkem 701 413 086,86

NÁKLADY

Propagace, reprezentace 1 195 414,84

Materiál 1 130 304,39

Náklady na služby, nájemné, telefonní poplatky,odpisy, 
ostatní

3 203 821,96

Vedení účetní a daňové agendy, právní poradenství, audit 1 525 474,98

Osobní náklady 15 768 614,96

Bankovní poplatky, správa cenných papírů (ČS a.s.) 2 644 862,32

Kurzové rozdíly, finanční náklady 11 098 099,15

Prodané cenné papíry 609 945 571,54

Daň z příjmů právnických osob 1 493 210,00

Celkem 648 005 374,14

Rozdělení nákladů

Náklady na správu nadace 8 856 617,31

Náklady na projekty 14 145 876,14

Náklady spojené s cennými papíry 625 002 880,69

Dosažený zisk 53 407 712,72
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DLOUHODOBÝ A KRÁTKODOBÝ MAJETEK NADACE 
K 31. 12. 2017

Státní spořící dluhopisy 258 301 369,86

Dluhopisy držené do splatnosti 236 109 779,05

Ostatní cenné papíry 687 358 747,36

Přidružené fondy v NČS 137 832 343,49

Běžné účty v portfoliích 415 262 558,96

Celkem 1 734 864 798,72

Běžný účet provoz 5257622 1 765 075,13

Běžný účet nadační jmění 333666222 1 898,87

Běžný účet projekt 3333442222 781 524,53

Běžný účet kartový 6228-2006001214 3 120,23

Běžné účty celkem 2 551 618,76

Pokladna a ceniny 1 795,00

Ostatní pohledávky 523 290,80

Dlouhodobý hmotný investiční majetek 160 512,00

Celkem 1 738 102 015,28

A) FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY POSKYTNUTÉ FYZICKÝM OSOBÁM

Příspěvky fyzickým osobám v roce 2017 nebyly žádné.

B)  FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY POSKYTNUTÉ  
PRÁVNICKÝM OSOBÁM

 Kč

H - mat, o.p.s. 3 100 000

Jednota českých matematiků a fyziků 30 000

Terra-Klub, o.p.s. 3 600 000

Edunika, z.s. 60 000

Otevřeno, z.s. 60 000

Junák - český skaut, Skautský institut, z.s. 50 000

Domov Sue Ryder 33 275

Centrum pro talentovanou mládež, z.s. 28 298

SCIENCE IN (CZ), s.r.o. 50 000

Učitel naživo, z.ú. 90 758

CELKEM 7 102 331

C)  FINANČNÍ DARY PŘIJATÉ OD PRÁVNICKÝCH  
A FYZICKÝCH OSOB

V roce 2017 nadace nepřijala žádné dary od fyzických osob 

V roce 2017 byly přijaty dary od práv. osoby Česká spořitelna a.s. 122 650 443

CELKEM 122 650 443

Finanční příspěvky poskytnuté 
Nadací Depositum Bonum
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 Zpráva 
 auditora
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 Rozvaha

AKTIVA
 číslo

 řádku
Stav k prvnímu dni  

účetního období
Stav k poslednímu dni 

účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem 001 1 167 416 1 060 804

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 10 344 344

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí   14 344 344

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 21 1 167 187 1 060 643

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 24 492 942 236 110

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek                                             27 674 245 824 533

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 29 -115 -183

8. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům mov.věcí 36 -115 -183

B. Krátkodobý majetek celkem 41 421 309 677 298

II. Pohledávky celkem 52 1 060 1 159

12. Ostatní daně a poplatky 63 2

15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí 67 1 060 657

17. Jiné pohledávky 69 500

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 72 420 249 676 117

Peněžní prostředky v pokladně 73 1 2

Ceniny 74 1

Peněžní prostředky na účtech 75 366 328 417 814

Ostatní cenné papíry 78 53 919 258 301

AKTIVA CELKEM 85 1 588 725 1 738 102

ROZVAHA k 31. 12. 2017 (v celých tisících Kč)
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PASIVA
číslo

řádku
Stav k prvnímu dni 

účetního období
Stav k poslednímu dni 

účetního období

A. Vlastní zdroje celkem 86 1 585 600 1 732 547

I. Jmění celkem 87 1 567 964 1 679 139

1. Vlastní jmění 88 1 233 229 1 233 160

2. Fondy 89 310 245 443 429

3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 90 24 490 2 550

II. Výsledek hospodaření celkem 91 17 636 53 408

1. Účet výsledku hospodaření 92 53 408

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) 93 17 636

B. Cizí zdroje celkem 95 3 125 5 555

III. Krátkodobé závazky celkem 106 1 627 3 014

1. Dodavatelé 107 247 296

3. Přijaté zálohy 109 180

4. Ostatní závazky 110 22 77

5. Zaměstnanci 111 626 774

7. Závazky k institucím sociál.zabezpečení a veř.zdrav.pojištění 113 234 359

8. Daň z příjmů 114 93 1 227

9. Ostatní přímé daně 115 144 171

22. Dohadné účty pasivní 128 81 110

IV: Jiná pasiva celkem 130 1 498 2 541

1. Výdaje příštích období 131 1 498 2 541

PASIVA CELKEM 134 1 588 725 1 738 102
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 Výkaz zisků a ztrát
A. NÁKLADY

číslo
řádku

činnosti

hlavní hospodářská celkem

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 6 979 0 6 979

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 3 1 130 1 130

3. Opravy a udržování 5 142 142

4. Náklady na cestovné 6 204 204

5. Náklady na reprezentaci 7 314 314

6. Ostatní služby 8 5 189 5 189

III. Osobní náklady 13 15 768 0 15 768

10. Mzdové náklady 14 12 260 12 260

11. Zákonné sociální pojištění 15 3 177 3 177

13. Zákonné sociální náklady 17 182 182

14. Ostatní sociální náklady 18 149 149

IV. Daně a poplatky 19 2 0 2

15. Daně a poplatky 20 2 2

V. Ostatní náklady 21 2 963 0 2 963

16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 22 5 5

19. Kursové ztráty 25 313 313

22. Jiné ostatní náklady 28 2 645 2 645

VI. Odpisy, prod. majetek, tvorba a použití rezerv a opr. položek 29 620 800 0 620 800

23. Odpisy dlouhodobého majetku 30 69 69

25. Prodané cenné papíry a podíly 32 620 731 620 731

VII. Daň z příjmů 37 1 493 0 1 493

29. Daň z příjmů                                                                                                                   38 1 493 1 493

Náklady celkem 39 648 005 0 648 005
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B. VÝNOSY
číslo

řádku

činnosti

hlavní hospodářská celkem

II. Přijaté příspěvky 43 98 0 98

3. Přijaté příspěvky (Dary)                                                                                                 45 98 98

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 47 283 283

IV. Ostatní výnosy 48 633 0 633

5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 49 4 4

7. Výnosové úroky 51 366 366

8. Kursové zisky 52 122 122

10. Jiné ostatní výnosy 54 141 141

V. Tržby z prodeje majetku 55 700 399 0 700 399

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 57 660 590 660 590

13. Tržby z prodeje materiálu 58 11 11

14. Výnosy z krátkodobého finančního  majetku 59 11 957 11 957

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 60 27 841 27 841

Výnosy celkem 61 701 413 0 701 413

Výsledek hospodaření před zdaněním 62 54 901 0 54 901

Výsledek hospodaření  po zdanění 63 53 408 0 53 408
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 Zpráva dozorčí rady
V souladu se zákonem č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech 
dozorčí rada Nadace Depositum Bonum přezkoumala roční účetní závěrku 
k 31. prosinci 2017 a výroční zprávu o činnosti a hospodaření nadace za rok 
2017 a dospěla k závěru, že účetní záznamy a účetní evidence byly vedeny 
průkazným způsobem v souladu s předpisy o účetnictví a že roční účetní 
závěrka správně zobrazuje finanční situaci Nadace Depositum Bonum.

Tomáš Salomon
předseda dozorčí rady Nadace Depositum Bonum
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 1. Obecné údaje

1.1. Založení a charakteristika nadace

Nadace Depositum Bonum (dále jen „nadace“) byla zřízena spo-
lečností Česká spořitelna, a.s., IČ: 452 44 782, se sídlem v Praze 
4, Olbrachtova 1929/62. Nadace byla zapsána do nadačního 
rejstříku vedeného Městským soudem v oddíle N, vložka 924 
dne 14. srpna 2012, IČ 242 59 101. Nadace má sídlo Olbrachtova 
1929/62, Praha 4, PSČ 140 00.

Účelem nadace je:
–  podpora české společnosti v oblasti vědy, výzkumu, vývoje 

a vzdělání. Nadace podporuje obory, přinášející dlouhodobý 
praktický prospěch české společnosti a posilující její konkuren-
ceschopnost v globálním prostředí.

–  Nadace umožní nadaným, pracovitým a motivovaným lidem 
prohlubovat a rozšiřovat svoje schopnosti, znalosti, vědomosti 
a zkušenosti ve zvoleném oboru.

Nadace realizuje vzdělávací programy v oborech stanovených 
správní radou. Správní rada rozhoduje o formě realizace vzdělá-
vacích programů (kurzy, přednášky, semináře apod.).

Nadace má nadační kapitál ve výši 1 233 000 tis. Kč. Nadační 
kapitál tvoří cenné papíry spravované Českou spořitelnou, a.s. 
podle Smlouvy o správě cenných papírů a obstarání a vypořádání 
obchodů s nimi mezi Českou spořitelnou, a.s. a Nadací Depo-
situm Bonum ze dne 20. 3. 2013, státní spořící dluhopisy, které 
jsou vedeny na majetkovém účtu u Ministerstva financí ČR a dále 
peněžní prostředky na účtech u České spořitelny a.s. Nadač-

ní kapitál tvoří vklady zřizovatele České spořitelny, a.s. ve výši 
1 233 000 tis. Kč.

Česká spořitelna, a.s. vložila v průběhu roku 2013 formou nadač-
ních darů promlčené pohledávky z anonymních vkladních knížek. 
Darovací smlouva byla na částku 1 450 000 tis. Kč a z této 
částky byla vložena do nadačního kapitálu částka 1 232 500 tis. 
Kč. Pohledávky z anonymních vkladních knížek se dle zákona č. 
126/2002 Sb., kterým byl mimo jiné novelizován i občanský zá-
koník upravující problematiku vkladních knížek, promlčely dnem 
31. 12. 2012, tj. k tomuto dni se promlčelo právo vkladatelů na 
výplatu zůstatků zrušených vkladů.

Celkový nadační kapitál nesmí být nižší než 500 tis. Kč a po dobu 
trvání nadace se nesmí snížit pod tuto hodnotu. Nadační kapitál 
může být tvořen pouze peněžními prostředky, cennými papíry, 
nemovitými a movitými věcmi, jakož i jinými majetkovými právy 
a jinými majetkovými hodnotami, které splňují předpoklad trvalé-
ho výnosu a neváznou na nich zástavní práva.

1.2. Organizační struktura nadace

Orgány nadace jsou:
– správní rada
– dozorčí rada
– ředitel nadace
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1.3. Správní rada a dozorčí rada nadace k 31. 12. 2017

Správní rada
Předseda správní rady

Ondřej Pohanka
Místopředseda správní rady

Anna Dvořáková
Členové správní rady

Ondřej Liška
Petr Vítek
Monika Hovorková

Dozorčí rada
Předseda dozorčí rady

Tomáš Solomon
Členové dozorčí rady

John James Stack
Maximilian Hardegg
Mag. Boris Marte
Wolfgang Schopf

Jednání nadace bylo změněno a zapsáno do nadačního rejstříku 
od 3. 5. 2017, a to v následujícím znění:

Nadaci zastupuje předseda správní rady, kromě právních jednání 
v hodnotě nad 500.000,– Kč, kdy zastupují Nadaci vždy 2 čle-
nové správní rady společně, přičemž 1 z nich musí být předseda 
správní rady. Za Nadaci se podepisují členové správní rady tak, že 
k názvu Nadace připojí svůj podpis.

Správní rada
Dne 5. 2. 2017 zaniklo členství Michaela Mauritze, Wolfganga 
Schopfa, Tomáše Salomona a Daniely Peškové, dne 31. 3. 2017 
zaniklo členství Franze Karla Prüllera a Milana Haška. Dne 6. 2. 
2017 byli jmenování členy správní rady Anna Dvořáková (mís-
topředseda) a Petr Vítek ke dni 6. 2. 2017, Ondřej Liška a Ondřej 

Pohanka ke dni 1. 4. 2017. Monika Hovorková byla zvolena do 
funkce člena správní rady dne 14. 9. 2017. Klára Gajdušková byla 
jmenována předsedkyní správní rady dne 6. 4. 2017, své členství 
a předsednictví ukončila dnem 30. 6. 2017. Předsedou správní 
rady byl zvolen Ondřej Pohanka od 1. 7. 2017.

Dozorčí rada
Dne 5. 2. 2017 zaniklo členství Anny Glasové a dne 6. 2. 2017 
se stali novými členy Tomáš Salomon (předseda), Boris Marte 
a Wolfgang Schopf.

1.4. Založení ústavů

V roce 2017 rozhodly správní a dozorčí rady sesterských nada-
cí Nadace Depositum Bonum a Nadace České spořitelny, že od 
1. 1. 2018 již nebude Nadace Depositum Bonum svými zaměst-
nanci realizovat činnosti týkající se projektů Učitel naživo a Elixír 
do škol. Tyto projekty se zaměřují zejména na vývoj a šíření ino-
vativních programů pro učitele a zřizování center pro setkávání 
učitelů. Obě aktivity byly tímto rozhodnutím převedeny do samo-
statných ústavů. Správní a dozorčí rady obou nadací, tedy Na-
dace České spořitelny a Nadace Depositum Bonum rozhodly, že 
zakladatelem ústavů bude Nadace České spořitelny. Ústav Učitel 
naživo z.ú. byl zapsán do rejstříku ústavů dne 24. listopadu 2017 
pod spisovou značkou U 636 a vklad Nadace České spořitelny 
do tohoto ústavu byl ve výši 300 tis. Kč. Ústav Elixír do škol z.ú. 
byl zapsán do rejstříku ústavů dne 24. listopadu pod spisovou zn. 
U 637 a vklad Nadace České spořitelny činil 200 tis. Kč.
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 2. Účetní metody a obecné účetní zásady

Účetnictví Nadace je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 
Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplnění a vyhláškou 
č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
o účetnictví, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem 
činnosti není podnikání a Českými účetními standardy pro účetní 
jednotky, u kterých hlavní předmětem činnosti není podnikání.
Účetnictví bylo zpracováno v účetním programu Pohoda firmy 
Stormware s.r.o. Veškeré účetní záznamy a doklady jsou uscho-
vány v příruční spisovně účetní jednotky.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zása-
du o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování 
ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad 
o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.
Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun čes-
kých (Kč) a účetním obdobím je kalendářní rok.
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 3. Přehled významných účetních pravidel a postupů

3.1. Cenné papíry

Cenné papíry v držení nadace jsou klasifikovány v souladu se 
strategií hospodaření s cennými papíry. Při prvotním zachycení 
jsou oceněny pořizovací cenou. Její součástí jsou přímé transakč-
ní náklady spojené s pořízením cenných papírů.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Ostatní dlouhodobý finanční majetek zahrnuje dvě portfolia – 
portfolio Realizovatelných cenných papírů a portfolio Cenných 
papírů oceňovaných proti účtům výnosů a nákladů. Úrokové 
náklady a znehodnocení cenných papírů držených do splatnosti 
jsou účtovány do nákladů.

Realizovatelné cenné papíry
Realizovatelné cenné papíry jsou cenné papíry držené nadací 
s úmyslem držet je po neurčitou dobu, během níž mohou být 
prodány z důvodu likvidity nebo změny tržních podmínek.

Realizovatelné cenné papíry jsou oceněny pořizovací cenou a ná-
sledně přeceněny na reálnou hodnotu. Reálná hodnota je stano-
vena na základě kvalifikovaného ocenění a představuje částku, 
za níž by mohlo být v transakci mezi stranami aktivum směněno. 
Účetní hodnota realizovatelných cenných papírů je vykázána 
v položce „Ostatní dlouhodobý finanční majetek“. Změny reálné 
hodnoty realizovatelných cenných papírů jsou vykázány ve vlast-
ním kapitálu v položce „Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 
a závazků“ s výjimkou jejich znehodnocení a vyjma úrokových 
výnosů.

Úrokové výnosy z kupónů, amortizace diskontu nebo prémie 
a dividendy jsou účtovány jako „Výnosy z dlouhodobého finanč-

ního majetku“. Úrokové náklady a znehodnocení realizovatelných 
cenných papírů jsou účtovány do nákladů.

Cenné papíry oceňované proti účtům výnosů a nákladů
Cenné papíry oceňované proti účtům výnosů a nákladů jsou 
oceněny pořizovací cenou a následně přeceněny na reálnou 
hodnotu. Reálná hodnota je stanovena na základě kvalifikované-
ho ocenění a představuje částku, za níž by mohlo být v transakci 
mezi stranami aktivum směněno. Účetní hodnota cenných papírů 
určených k obchodování je vykázána v položce „Ostatní dlouho-
dobý finanční majetek“. Změny reálné hodnoty těchto cenných 
papírů jsou účtovány výsledkově. Náklady resp. výnosy z pře-
cenění jsou ve výkazech vykazovány v řádcích 33 – Náklady na 
prodané cenné papíry, resp. 57 – Výnosy z dlouhodobého finanč-
ního majetku.

Úrokové výnosy z kupónů, amortizace diskontu nebo prémie 
a dividendy jsou účtovány jako „Výnosy z dlouhodobého finanč-
ního majetku“.

Cenné papíry držené do splatnosti
Cenné papíry držené do splatnosti jsou finanční aktiva se stano-
venou splatností, u nichž má nadace úmysl a schopnost držet je 
do splatnosti.

Cenné papíry držené do splatnosti jsou při pořízení oceněny 
pořizovací cenou a následně jsou vykazovány v amortizované 
hodnotě při použití efektivní úrokové míry. Zůstatková hodnota 
těchto cenných papírů držených do splatnosti je vykázána v po-
ložce „Dluhové cenné papíry držené do splatnosti“.
Amortizovaná prémie nebo diskont je zahrnován do „Výnosů 
z dlouhodobého finančního majetku“.
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Naběhlý alikvotní úrokový výnos za dobu držby je součástí 
ocenění cenných papírů a je účtován souvztažně s majetkovým 
účtem cenného papíru s účtem úrokových výnosů. Naběhlý úro-
kový výnos zahrnuje časově rozlišené kupony.

Úrokové náklady a znehodnocení cenných papírů držených do 
splatnosti jsou účtovány do nákladů.

3.2. Deriváty

Nadace uzavírá měnové swapy ke snížení měnového rizika, vy-
plývajícího z cenných papírů denominovaných v cizích měnách. 
Tyto deriváty jsou definovány jako deriváty určené k obchodová-
ní. Vypořádání těchto finančních operací je účtováno do výkazu 
zisku a ztráty.

Ocenění
K datu pořízení jsou deriváty oceněny pořizovací cenou. Součástí 
pořizovací ceny derivátů jsou přímé náklady související s poříze-
ním, např. poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám.
K datu účetní závěrky jsou deriváty účtovány v reálné hodnotě. 
Reálná hodnota je stanovena na základě kvalifikovaného oceně-
ní. Náklady resp. výnosy z přecenění jsou ve výkazech vykazo-
vány v řádcích 33 – Náklady na prodané cenné papíry, resp. 57 
– Výnosy z dlouhodobého finančního majetku.

3.3. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se oceňuje v pořizo-
vacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady souvise-
jící s pořízením. Jako dlouhodobý hmotný majetek je zařazován 
majetek s pořizovací cenou vyšší než 40 tis. Kč a dobou použi-
telnosti delší než 1 rok. Jako dlouhodobý nehmotný majetek je 
zařazován majetek s pořizovací cenou vyšší než 60 tis. Kč a do-
bou použitelnosti delší než 1 rok.

Odpisy
Odpisy jsou vypočítávány na základě pořizovací ceny a před-
pokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpokládaná 
životnost je stanovena takto:

Druh majetku Počet let

Software 3

Ocenitelná práva 6

Dopravní prostředky 5

Stroje a zařízení 5

3.4. Výnosy

Finanční výnosy:
1. u dluhových cenných papírů s úrokovou sazbou je úrokovým 
výnosem výnos stanovený touto sazbou,
2. u diskontovaných dluhových cenných papírů je úrokovým vý-
nosem rozdíl mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a pořizovací 
cenou.

Výnosy z prodeje cenných papírů jsou zachyceny k datu vypořá-
dání obchodu.

3.5. Přepočet cizích měn

Pro přepočet cizích měn je v průběhu účetního období používán 
denní kurz vyhlašovaný ČNB. Ke konci rozvahového dne nebo 
k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, se pou-
žije kurz ČNB vyhlášený k tomuto okamžiku.

Kurzové rozdíly zjištěné ke konci rozvahového dne nebo k jiné-
mu okamžiku, ke kterému nadace sestavuje účetní závěrku, se 
uvádějí podle povahy ve výkazu zisků a ztrát v položce „A.V.19 
Kurzové ztráty“, nebo v položce „B.IV.8. Kurzové zisky“.
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U cenných papírů, které jsou denominovány v cizí měně je kur-
zový rozdíl součást ocenění reálnou hodnotou a není samostatně 
vykazován.

3.6. Fondy

O poskytnutých a přijatých příspěvcích (darech) účtuje nadace 
prostřednictvím fondů ve vlastním kapitálu v položce „Fondy“.

3.7. Daň z příjmů

Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby 
z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočas-
ně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy nepod-
léhající dani z příjmu a o výnosy od daně z příjmu osvobozené 
s využitím úlevy pro poplatníky, kteří nebyli založeni za účelem 
podnikání.

3.8. Použití odhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení nadace používa-
lo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty 
majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši 
výnosů a nákladů za sledované období. Vedení nadace stanovilo 
tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných 
relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odha-
du, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů 
odlišovat.

3.9. Následné události

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem 
sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v pří-
padě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnos-
tech, které existovaly k rozvahovému dni.

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní 
závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím skuteč-
nosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto 
událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány 
v účetních výkazech.
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4.1. Dlouhodobý hmotný majetek

V roce 2017 nadace nepořídila žádný hmotný majetek. Majetek 
z předchozích let (osobní automobil pořízený darem v roce 2015) 
má pořizovací hodnotu ve výši 344 tis. Kč. Odpisy dlouhodobého 
hmotného majetku za rok 2017 činily 69 tis. Kč (2017: 69 tis. Kč).

4.2. Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek k 31. prosinci 2017 tvoří cenné pa-
píry (státní spořící dluhopisy, podílové listy dluhopisových fondů, 
akciových fondů, fondů peněžního trhu a akcií) v celkové výši 
1 060 643 tis. Kč (2016: 1 167 187 tis. Kč).

Cenné papíry s výjimkou státních spořících dluhopisů jsou spra-
vovány Českou spořitelnou, a.s. na základě Smlouvy o obhospo-
dařování cenných papírů. Státní spořící dluhopisy jsou evidovány 
u MF ČR. Cenné papíry vedené v portfoliích P1 a H1 jsou součástí 
nadačního kapitálu a cenné papíry v portfoliu P2 nejsou součástí 
nadačního kapitálu a tvoří ostatní majetek nadace.

Nadace Depositum Bonum uzavřela dne 26. 9. 2017 s Nada-
cí České spořitelny tzv. Orchestrační smlouvu, která upravuje 
svěření finančních prostředků patřící Nadaci Depositum Bonum 
do správy Nadace České spořitelny formou zřízení přidružených 
fondů. Tato smlouva upravuje i administrativní pravidla při rozdě-
lování nadačních příspěvků z výnosů a ostatního majetku Nadace 
Depositum Bonum. Příspěvky poskytované Nadací Depositum 
Bonum budou rozdělovány prostřednictvím Nadace České spoři-

telny. Proto byly zřízeny 2 přidružené fondy, které budou přiděle-
né příspěvky realizovat, tímto bude dosaženo efektivnější fungo-
vání a hospodaření obou nadací. Přidružené fondy jsou vedeny 
u Nadace Depositum Bonum na účtech ostatního dlouhodobého 
majetku, jejich výše k 31. prosinci 2017 činí 137 832 tis. Kč. Pohle-
dávka z titulu svěřeného majetku je vykázána na ř. A.III.6 Ostatní 
dlouhodobý finanční majetek.

 4. Doplňující údaje  k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
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Složky portfolia
k 31. 12. 2017 Stav k 31. 12. 2016

Dlouhodobý majetek Krátkodobý majetek Dlouhodobý majetek Krátkodobý majetek

Portfolio č. 1

akciová složka (Fondy - Akcie) 178 467 156 122 0

úroková složka (Fond - dluhopisy) 124 608  108 337 41 915

ostatní (realitní fondy) 241 405 235 549

Portfolio č. 1 CELKEM 544 480 500 008 41 915

Portfolio č. 2

akciová složka (Fondy - Akcie) 16 287  17 153  

úroková složka (Fond - dluhopisy) 85 750  109 824 12 004

ostatní (realitní fondy) 40 184  47 260  

Portfolio č. 2 CELKEM 142 221 174 237 12 004

Portfolio č. 3

Úroková složka ( Dluhopisy) 236 110 237 408

Státní spořící dluhopisy 0 258 301 255 534 0

Přidružený fond NČS č. 1 120 832

Přidružený fond NČS č. 2 17 000

CELKEM 1 060 643 258 301 1 167 187 53 919
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4.3. Krátkodobý finanční majetek

4.3.1. Státní spořící dluhopisy

Nadace vlastní státní spořící dluhopisy, jejichž držením má být 
eliminován možný pokles budoucích úrokových výnosů. Do těch-
to dluhopisů bylo investováno 250 000 tis. Kč a na nákup byly 
použity prostředky z nadačního kapitálu. Dluhopisy jsou splatné 
12. 6. 2018.

K 31. prosinci 2017:

Název Měna Počet kusů Pořizovací cena Objem v tis. Kč

SSD-K ČR, FIX %, 18  CZ0001004014 CZK 250 000 000 100 258 301

Celkem 258 301

K 31. prosinci 2016:

Název Měna Počet kusů Pořizovací cena Objem v tis. Kč

SSD-K ČR, FIX %, 18  CZ0001004014 CZK 250 000 000 100 255 534

Celkem 255 534

4.3.2. Účty v bankách

(údaje v tis. Kč)

31. 12. 2017 31. 12. 2016

Bankovní účty portfolia 415 263 360 468

Běžné účty 2 551 5 860

Celkem 417 814 366 328
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4.4. Vlastní zdroje

Přehled o změnách ve vlastních zdrojích

(údaje v tis. Kč)

Registrovaný 
nadační kapitál

Vlastní jmění 
(bezúplatně nabytý 

majetek) 
Fondy organizace Oceňovací rozdíly HV běžného roku Celkem

Zůstatek k 1. 1. 2017 1 233 000 229 310 245 24 490 17 636 1 585 600

Přijaté dary/vrácené příspěvky - - 122 650 - - 122 650

Poskytnuté příspěvky/čerpání fondů - -69 -7 102 - - -7 171

Změny oceňovacích rozdílů - - - -21 940 - -21 940

Rozdělení hospodářského výsledku - - 17 636 - -17 636 -

HV běžného účetního období - - - - 53 408 53 408

Zůstatek k 31. 12. 2017 1 233 000 160 443 429 2 550 53 408 1 732 547

(údaje v tis. Kč)

Registrovaný 
nadační kapitál

Vlastní jmění 
(bezúplatně nabytý 

majetek) 
Fondy organizace Oceňovací rozdíly HV běžného roku Celkem

Zůstatek k 1. 1. 2016 1 233 000 298 301 725 16 112 12 751 1 563 886

Přijaté dary/vrácené příspěvky - 69 1 593 - - 1 593

Poskytnuté příspěvky/čerpání fondů - -69 -5 824 - - -5 893

Změny oceňovacích rozdílů - - - 8 378 - 8 378

Rozdělení hospodářského výsledku - - 12 751 - -12 751 -

HV běžného účetního období - - - - 17 636 17 636

Zůstatek k 31. 12. 2016 1 233 000 229 310 245 24 490 17 636 1 585 600
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Nadační kapitál

Nadace má nadační kapitál ve výši 1 233 000 tis. Kč. Nadační 
kapitál tvoří cenné papíry spravované Českou spořitelnou a.s. 
podle Smlouvy o správě cenných papírů a obstarání a vypořádání 
obchodů s nimi mezi Českou spořitelnou a.s. a Nadací Depositum 
Bonum, státní spořící dluhopisy a peněžní prostředky na účtech 
u České spořitelny, a.s.

Fondy

Fondy Nadace představují účelové zdroje používané k posky-
tování příspěvků a krytí nákladů spojených s provozem nadace. 
Fondy jsou tvořeny z darů a ze zisku po zdanění dosaženého 
nadací.

Účet hospodářského výsledku / hospodářský výsledek ve 
schvalovacím řízení

Za rok 2017 dosáhla Nadace Depositum Bonum zisk ve výši 
53 408 tis. Kč (rok 2016 – 17 636 tis. Kč). Zisk z roku 2016 byl na 
základě rozhodnutí správní rady převeden do fondu na financo-
vání projektů.

Přijaté dary

V roce 2017 nadace přijala dary od České spořitelny ve výši 
122 650 tis. Kč (rok 2016 75 tis. Kč).
Od fyzických osob nebyl přijat v roce 2017 žádný dar (rok 2016 
dar ve výši 1 500 tis. Kč).

Poskytnuté příspěvky

V roce 2017 byly poskytnuty příspěvky právnickým osobám ve 
výši 7 102 tis. Kč (rok 2016: 5 824 tis. Kč.).

Přehled příspěvků poskytnutých právnickým osobám:

2017 (v tis. Kč)

H - mat, o.p.s. 3 100

Jednota českých matematiků a fyziků 30

Terra-Klub, o.p.s. 3 600

EDUNIKA, z.s. 60

Otevřeno, z.s. 60

Junák - český skaut, Skautský institut, z.s. 50

Domov Sue Ryder 33

Centrum pro talentovanou mládež, z.s. 28

SCIENCE IN (CZ), s.r.o. 50

Učitel naživo, z.ú. 91

Celkem 7 102

2016 (v tis. Kč)

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta 244

H - mat, o.p.s. 3 200

Jednota českých matematiků a fyziků 30

Terra-Klub, o.p.s. 2 300

EDUNIKA, z.s. 50

Celkem 5 824

V roce 2017 nebyly Nadaci vráceny žádné nespotřebované pří-
spěvky právnickými osobami ve výši (2016: 18 tis. Kč).

V roce 2017 nebyly poskytnuty žádné příspěvky fyzickým oso-
bám (rok 2016: 0).
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4.5. Krátkodobé závazky

Krátkodobé závazky z obchodního styku představují především 
neuhrazené faktury za vedení účetnictví, nájemné místností, 
mzdových a provozních nákladů nadace. Všechny závazky jsou 
ve lhůtě splatnosti.

Dluhy ze sociálního zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti a zdravotního pojištění činily k 31. 12. 2017 359 
tis. Kč (2016: 234 tis. Kč), ze kterých 251 tis. Kč (2016: 149 tis. Kč) 
představují dluhy ze sociálního zabezpečení a 108 tis. Kč (2016: 
85 tis. Kč) představují dluhy ze zdravotního pojištění. Splatnost 
těchto dluhů je k 20. 1. 2018. Daňové nedoplatky k 31. 12. 2017 
jsou ve výši 1 227 tis. Kč (2016: 93 tis. Kč). Na dani ze závislé 
činnosti je nedoplatek ve výši 171 tis. Kč a jeho splatnost je k 15. 1. 
2018 (rok 2016: 144 tis. Kč).

Žádné z těchto závazků nebyly k 31. 12. 2017 po datu splatnosti.

4.6. Dohadné účty pasivní

Dohadné účty pasivní jsou tvořeny odhadem nákladů na služby 
spojené s účetní závěrkou nadace a auditem nadace.

4.7. Daň z příjmů právnických osob

Výnosy nadace, která je veřejně prospěšným poplatníkem, jsou 
osvobozeny od daně z příjmů v případě, že byly dosaženy z ma-
jetku vloženého do nadačního kapitálu a pokud je příjem použit 
pro účel, ke kterému byla nadace zřízena. Nadace v roce 2017 
dosáhla výnosů nejen z majetku, který byl vložen do nadačního 
kapitálu, ale také z výnosů z cenných papírů, které nadace do na-
dačního kapitálu nevložila. Z těchto neosvobozených výnosů byl 
za rok 2017 dosažen zisk ve výši 8 860 tis. Kč (2016: zisk ve výši 
7 899 tis. Kč), k tomuto základu daně, po využití slevy pro nezis-
kové subjekty, se váže daňová povinnost ve výši 1 493 tis. Kč.

4.8. Výdaje příštích období

Výdaje příštích období zahrnují náklady na správu portfolia a ná-
klad na vedení účetnictví.

4.9. Náklady

Nadace zaměstnává 12 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr 
(z toho 8 zaměstnanců pracuje pro projekty) a 1 zaměstnance na 
dohodu o pracovní činnosti (projekty).

Dále jsou pro potřeby projektů uzavírány dohody o provedení 
práce a dohody o pracovní činnosti.

Odměny statutárním orgánům v roce 2017 činily 42 tis. Kč (rok 
2016 nebyly žádné). Žádné úvěry ani půjčky statutárním orgá-
nům nebyly poskytnuty. 

Členové správní a dozorčí rady a jejich rodinní příslušníci rovněž 
nejsou účastni v osobách, s nimiž nadace uzavřela za vykazova-
né účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.

4.10. Výnosy 

Výnosové úroky jsou tvořeny úroky z běžných účtů.

Tržby z prodeje cenných papírů jsou tvořeny prodejní cenou cen-
ných papírů, které nadace v průběhu účetního období prodala.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku tvoří výnosy ze swa-
pových operací.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku představují výnosy 
z dividend, výnosy z kuponů z cenných papírů vlastněných nada-
cí a kurzové zisky.
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Rozpis osobních nákladů 2017 2016

Celkový počet zaměstnanců Z toho členové řídících orgánů Celkový počet zaměstnanců Z toho členové řídících orgánů

Průměrný počet zaměstnanců 12 - 8 -

Mzdy 12 260 42 8 483 -

Sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění

3 177 - 2 213 -

Sociální náklady 331 - 195 -

Osobní náklady celkem 15 768 - 10 891 -

Náklady  (údaje v tis. Kč)

31. 12. 2017 31. 12. 2016

Materiál 294 56

Služby 1 827 968

Osobní náklady 6 504 4 234

Správa portfolia, DPPO 3 959 2 012

Ostatní provozní náklady 231 -

Kurzové ztráty, finanční náklady 11 098 15 044

Prodané cenné papíry 609 946 51 349

Náklady spojené s projekty nadace 14 146 9 437

Celkem 648 005 83 100

Výnosy  (údaje v tis. Kč)

31. 12. 2017 31. 12. 2016

Tržby z prodeje služeb 283 -

Výnosové úroky, provozní výnosy (dary) 742 113

Tržby z prodeje cenných papírů 660 590 55 267

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 11 958 8 737

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (dividendy a kuponové výnosy, kurzové zisky) 27 840 36 619

Celkem 701 413 100 736
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Celkové náklady Nadace související se správou Nadace v roce 
2017 dosáhly výše 8 856 tis. Kč (2016: 5 258 tis. Kč).

Za povinný audit roční účetní závěrky za rok 2017 náleží auditor-
ské společnosti odměna ve výši 96 tis. Kč (včetně DPH). Za jiné 
ověřovací služby či poradenskou činnosti nebylo auditorskou 
společností v roce 2017 nic fakturováno.

V následujícím účetním období předpokládá nadace pokračovat 
v činnosti v souladu se svým statutem.

Účetní závěrka byla sestavena dne 12. 6. 2018

 5. Dodatečné informace

Podpis statutárního orgánu:

Mgr. Ondřej Pohanka
předseda správní rady

Mgr. Anna Dvořáková
místopředsedkyně správní rady

Podpis osoby odpovědné za účetnictví:

Ing. Olga Tesařová



YouTube kanál Nadace České spořitelny

https://www.youtube.com/channel/UCA82pxeoUOj0xkfpG49EPgQ

